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Nr.

Adreso: Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24. Papenhuderstr. 32, lf, Germanujo.
Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

4rgentino (Pes. pap. 2.—): S-ro Graciano Garcia, Rioja 812,
Buenos Aires.

Belgujo (B 4.—): S-no Yvonne C.oliin. Martelaarslaan 40, Gent
(Gand).

Bulgarujo (Levoj 50.—): S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49, Sofio.

Cehoslovakujo (ke. 	 S-ro Emil Mai, Mŭhlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danujo (dkr. 3.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, II.,
Kopenhago-K.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Helmi Dresen. postkast 6, Talino.
Francujo (ffr. 20.—): F-no CUile Royer, 14 Rue des Carmes,

Parizo V, poŝtkonto Parizo 25 777.
Germanujo (Rm. 3.—): La redaktanto, poŠtkonto Harnburgo

31 883.
GrandbrItujo (ŝ. 31—): S-no Margaret Blaise, „Bonveno",

19 Litchfield Avenue, Lower Morden, Surrey, Anglujo.

Hungarujo (P.4.—): S-ro Bihari M6r, Ttikiily-ŭt 85, 11/6,
Budapeŝto

Latvujo (Latoj 	 S-ro Julio Bejzots, Aspazia-Bulv. 9, lok. 3,
Rigo.

Litovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butkus, 111. Gimnazija. Mai-
ronio 12, Kaŭno.

Nederlando 	 S-tro Catharina J.Roskes-Dirksen,
Anemoonstraat 96, Hago.

Polujo (z1. 8.—): S-ro Chajm Kulnir, Ul. Orwida 5, Wolomin
powiat Radzymitiski•

Sovjetunlo (R. 1.50): U. U. Zajcev, Moskvo 66. Lefortovskij per.
7a, kv. I,

Svedujo (skr. 3.—): S-ro Erik Brenander. Fyrunga.
Svisujo (sfr. 3.—): S-ro Paul Enz, Nuxowerk, Rapperswii,

(St. Gallen), Poŝtkonto VIII/17062.
Usono (dol. 1.—): S-ro Karl Friiding, Sherlock Hotel, Madi-

son, Wis.
El la landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas
iuj estu uzataj prefere ol nacia mono. Ne pagu per poŝtmandatoj; ĉar idi kalizas kurzan •perdon. 	 Anoncoj pri

pianzeloi kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoi.

akceptataj
vegetaraj

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 190S-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, la „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por la „Vege-
tarano" estas identaj.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter la Esperantistoj. Krome,
flanke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuŝi la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
regetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas .kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je.3 Esperanta movado la etikan nivelon de nia komuna volo.
La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, II., Ger-

ranujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
ergano por naciaj parenccelaj eldonajoj.

Laboru por Ia paco:

Nia unua pako en tiu ĉi numero devas esti dediĉata
al vegetarismo, sed al ideo, kiu estas parenca al ki kaj
tate natura por ĉiu vegetarano-esperantisto: da .p a c o.

La subskriblistoj de la internacia Virina Ligo por Paca
Okaj Libereco, kiuj postulas malarmadon, donas al ĉ f u
*dividu() la eblecon, mem labori por la paco, nome per
wmpla subskribo kaj disvastigo de la listoj. Ciu el ni
sentu sin respondeca por la sukceso de tiu ĉi agado. Ni
sore devas atingi, ke i u p o z i t •i v a r e z u l t o estu
stingata 1932 en Genevo.

Sed ne nur subskribu la listojn kaj 'kolektu .subskrib-
Mn: atentu bone, ke tiuj listoj estu kustatempe redonataj

ia kolektantoj. Listo kun subskriboj ne redonita estas
granda perdo por la inovado kaj nepardonebla malzorgo
4e la koncerna persono.

Pri la agado mem, nia buiteno ne bezonas diri ion al
4,4j legantoj. La neceseco de la agado estas tiom evi-
knta, ke ĉiu klarigo estus superflua. Se ni ne celas unue
al paco en la tuta homaro, al forigo de la fantorno
k..3 minacas ĉiutage en ĉiuj landoj, al ĉiu persono., tiam
ha alia laboro por progreso estas superflua.

vegetaranoj, estas konvinkitaj, ke la vegetarismo
igos tian disvolvikon de publika etiko, ke militoj estos

Iaj. Sed ini ne povas atendi, ĝis kiam la vegetar-
kondukos al tiu celo. Jam nun ni devas uzi .ankaii
aliajn rimedojn, por alcell .Ia pacon. La subskrib-

• de la Internacia Virina Ligo por Paco kaj iLiber-

eco estas unu el tiuj rimedoj. Ili dokumentos al la regist-
aroj, ke la popolo volas la pacon kaj rifuzas esti nutr-
ata per patriotaj frazoj, kiuj eble antaii cent jaroj havis
eron de senco, sed nun estas blasfemo por ĉiu, kiu
celas bonstaton en sia lando kaj en ĉiuj aliaj.

Alvoko al Ia dormigita konscienco.
Alice Picheng Lee, Cinujo.

La paco de .la mondo ne dependas nur de -la Itatistoj,
sed ankaŭ de la edukistoj. La granda etiropa milito pasis:
sed ĉiam ankoraŭ okazadas pli granda milito ĉie sur nia
terglobo. ni estas universala kaj senĉesa milito, nepri-
skribebla kaj silenta. ni ne koncernas nian .propran
vivon, kaj tial ni ne atentadas ĝin. Tamen ni povus ob-
servi kin en tiuj domaĉoj, kie sangornakulita karno estas
detranĉata de kadavroj por nia nutraĵo, kaj ni povas plue
observi ĝin en la feloj kaj peltoj uzataj de ni por vestaĵo.
Krom tiu ĉi milito de la buĉejo okazadas la milito de la
„sporto": ĉasado, fiAkaptado kaj mortpafado en ĉiuj lan-
doj, sur ĉiuj maroj, strb ĉiuj ĉieloj.

Atmosfero de kanibalismo kaj sangverŝado plenigas
la tutan mondon, en kiu ni vivas kaj en kiu niaj infanoj
kreskas. Kiel estas eble, subteni Ia spiriton de paco nure
per kontraktoj presitaj sur paperon? Nia konscienco
estas blindigita, kaj ni estas ,malkurakuloj. Fakte, ni ikon-
dutas kiel lupoj homsimile maskilaj, kaj tamen arogante
tti fieras pri nia civilizecol
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Mi proponas, kc malpermeso de buĉado devus esti
dekretata almenaŭ rilate je brutaro kaj larkbestoj, kiel
ekzemple ĉevaloj, bovoj, azenoj, elefantoj, kameloj k. s.
La homaj laboristoj. kiam iili estas tro maljunaj por daŭr-
igi sian laboron, ofte ricevas de siaj mastroj dumvivan
pension, kaj simile mi proponas, ke la posedantoj de
subhornaj •laborantoj apartigu la monon ŝparitan per la
nepagita laborado de bestoj, por pagi homajn laborant-
ojn, kiuj konstruos ejojn por la kadukaj, eluzitaj serv-
bestoj.

Rilate je la vivisekcado, mi asertas, ke ĝi estas la plej
nigra krimo de nia epoko. 0i devas esti komplete forig-
ata; alie kia brutaliga influo konstante plimalaltigas la
moralan nivelon kaj plimultigos la krimojn. La labora-
torio estas instruejo por barbareco, kaj la scio, kiu tie
estas akirata, neniel povasikompensi Ia tnalnoblikon de la
eksperimentistoj.

Laŭ „The Anirnals' Cham•ion", 47 Hamilton
Road, Londono N. 5, Anglujo, tradukis 0.B.

Antilop-feloj.

En la 'marta numero de la 0eneva „Esperanto" trov-
ikas anonco: „Mi forsendis al Eŭropo m•lojn da belegaj
kaj bonege prctigitaj feloj de la blugriza antilop° por
luksaj peltvestajoj. Livereblaj .  . ."

Oni ĉasis nl i l o j n da bele•aj antilopoj, por sendi
iliajn felojn Eŭropon, por ke portu luksajn peltvestajojn
la gesinjoroj en Eŭropo!

Cu neniu sentas la honton? Cu neniu scias pri la
krimo? Cu neniu pripensas la aferon? Cu neniu kun-
ligas la sorton de la homaro kun la krimoj de la homaro?

Iam, kiam la homaro ne plu ĉasos, ne plu mortigos,
tiam revenos la tria regno:

sen milito,
sen krimo,

la Regno de la Homo.
Ludwig Glaser, 13resliaŭ, Lenaustr. 1,1.

Vegetarismo.
Gustav von Struve (805-1870).

Homoj, kiuj iras sen pripensoj tra la vivo, ne deman-
das, de kie venas la nutraĵo, kiun oni servas al ili. Ta-
men, la pensanta homo ne simple pro la reganta kutimo
evitos tian gravan demandon. kia estas tiu pri la nutrado.
Pripensante tiun problemon, la homo sendube konvink-
ikos pri tio, ke la naturo ne faris ilin viandrnankanto, sed
fruktmankanto, kaj ke li estas sur malkusta vojo, se li,
'kontraste kontraŭ sia tuta korpa strukturo, je la malutilo
de sia sano kaj vundante eilliT1 delikatajn sentojn, bazan
sian vivon sur Ia mortigo al kunkreitaro sentema kontraii
doloro kaj ĝojo.

La diferenco inter la du cititaj nutrosistemoj konsistas
el tio, ke iliaj etikaj bazoj ne estas samaj. Sed ĝuste la
etiko levas .1a •Itomon super la nivelon de la bestaro. Se
la homo tute malatentas la efikon kaj sin nutras, kiel
tigro kaj bieno, per la viando de siaj kun:kreitajoj, kiuj
same kiel li ĝuas la vivon kaj sin defendas kontraŭ la
morto, tiam almenaŭ laŭ tiu ĉi rilato la homo malaltikas
al Ia nivelo de la rabobestoj.

La rilatoj inter homoj kaj bestoj estas tre gravaj, ne
nur pro la besto, sed ankaŭ pro la homo. Kiam fine ĉesos

la batalo inter homo kaj besto, tiam ekestos paco ankaŭ
inter la homoj mem. La profito, kiun tiros Ia tuta .homaro
el la disvastiko de la plantnutraĵo kaj ĉeso de la vian(] -

nutraĵo, estos tiom granda kaj tiom certa, ke nia fina
venko ne povas esti duba. 	 Tradukis 0.13.

La menuoj de la vegetaranoj povas esti pli variaj ol la
kutimaj menuoj de viandmankantoj. Liaj legomoj: spina-
co, okzalo, brasiko, pizoj, faboj, karotoj, sapoj, napoj,
lentoj, fungoj; terpomoj; ĉiaj salatoj: legoma, laktuka,
kresa, tomata, kaplaktuka (ĉiuj preparitaj per citronsuko
anstataŭ vinagro); ĉiaj farunajoj: rizo, rnaizo, makaro-
nioj, vermiĉelo ktp.; ĉiaj fruktoj lart regiono kaj sezono,
estas je la dispono de la vegetaranoj.

Mondfamaj personoj estis kaj estas vegetaranoj: Pita-
goro, Shelley, Byron, Takur (Tagore), G. Bernard Shaw,
Tolstoj kaj orientaj sakuloj. La ebleco kaj eĉ preferind-
eco de vegetara nutrado estas jam delonge pruvita laŭ
etikaj, laŭ sciencaj kaj laŭ ekonomiaj vidpunktoj.

Oskar Bŭnemann.

Paroladoj de Prof. Johano Ude en Danujo.

Nia samideano St. Fin'k-Jensen raportas en la revuo
„Morgenr6den" (La Aiiroro) jenon:

Importaj homoj, eminentaj personoj estas maloftaj.
Profesoro Ude estas unu el ili. Oni havis ila impreson
ke lia propra sentenco: „Ni scias, por ke ni volu!", estas
ĉizita en lian palan, 'samtempe fortan kaj mildan, sever-
trajtan vizaĝon.

Kiam li parolis per vortoj kaj esprimoj ardantaj pro
intelekto, oni sentis, ke ĉi tie bulo kaj koro, diro kaj
ago, untlikis. Li uzis fortajn, kelkfoje tre fortajn esprim-
ojn; sed ili estis tiom bone motivitaj, ke ili nenia -m trans-
iris ĝustan limon. Li parolis pri la speciala 'kulpo de
Germanujo: ĝia falsa naciismo kaj la presa •ilitarismo,
sed ne nur, por riproĉi Germa:nujon, sed por montri.
kian potencan signifon tiu centra lando de Eŭropo povus
havi kiel paca ponto inter nordo kaj sudo, oriento kaj
okcidento. Li parolis pri la kulpo de ĉiuj nacioj, ankail
de la neltralaj, pro tio, ke ili toleraidas ,kapitalismon,
— profitante la helpon de la kuemo de la amasoj  — sur
sia program° havas nur la Gajnon kaj ne la Justemecon.
Kaj li alvokis la proletojn en ĉiuj landoj, por ke ili rifuza
labori por la militindustrio kaj tiel mem forĝi la armil-
ojn, kiuj ilin mortigos en estonta milito.

Batalo kontraŭ la milito, batalo kontrali nesocia pro-
duktado kaj nesocia kperno, senkondiĉa postulo por just-
eco, justeco kontraŭ ĉiuj kreitajoj, justeco kaj kom-
pato kontraŭ ĉio vivanta. Tial batalo 'kontraŭ bestbuĉado
kaj por pure vegetara nutrado, kontraŭ la hontego de
vivisekcado kaj por kuraca scienco unuigita kun rada
kaj etiko. Do, ne estas postulata] kelkaj bagatelaj ŝanĝaj
ie kaj ie en la viv'konduto, sed vivreformo, renoviko
la vivmaniero sur ĉiuj kampoj.
• Akra serĉlumo estas necesa por ĉiuj malbonoj de nia
epoko, kaj klara eltnontro de la rimedoj por plibonigo.
Kaj kun tio forta voko al la v ol o , al etika agado, al
kristana revolucio, en la nomo de Kristo.

Profesoro Ude faris en Danujo -entute dekdu publikajn
paroladojn kaj universitatajn prelegojn, kaj parolis al
proksimume 3500 atiskultantoj. Efektive, la temoj estis
diferencaj; sed ĉiuj enhavis la saman fundamentan pen-
son: la batalon kontraŭ Ia kapitalismo, kontraŭ la ne-
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ftuerno (alkoholo, tabako, 'noda lukso ktp.), por
,temeco, paco kaj kompato.	 Tradukis 0. Ti.

Krueleco en Hindujo.
Mary F. Lovell, en „The Starry Cross".

Vegetarano Labgankar Laksmidas en Junagad, 11*.   
La senrenajteeo de la hinda virino. 	 dujo, denove sendis al ni cirkuleron presitan kun titukb

••La Sociaj Inferajoj	 Hindujo". Li diras, ke ludoj daHedwig Veit (Virina folio de Hamburga Efio). 	 personoj en Hindujo konsideras inajn novnaskitojn same
En Parizo aperis statistiko, kiu montras, kiom mal- senvaloraj, kiel kokinojn, kaj ke miloj da ili estas murd-

	Jilaj kaj konfuzigaj estas la cirkonstancoj en Hindujo. 	 ataj.

	

ĝi Hindujo havas 319 milionojn da lokantoj, do 	 Kompreneble ni simpatias kun ĉiu klopodo por limigl
•, -,,ksimunie saman nombron, kian havas Tuteŭropo in- 	 kaj fine forigi kruelecon; sed rilate je la sociaj kondilnj
azive je Rusujo. kiu sola havas cent milionojn. 	 en Hindujo ekzistas du faktoj, kiuj evidente estas gran-
Ekzistas en Hindujo 315 diversaj religioj, inter ili 62 daj mallielpoj: La unua estas, ke post 150 jaroj de brita

iionoj da mahometanoj kaj 5 milionoj da kristanoj. El regado en Hindujo oni ankorail ne trovis efikan ri-
nt Hindoj nur ok scias legi kaj skribi. Neniu lando en medon, por malhelpi geedzikojn de infanoj kaj la kruel-
mondo havas tiom da analiabetaloj kiom Hindujo; ecojn, kiuj rezultas el tiu kontrailnatura kutimo. Mankas
netl ekzistas tie 350 miloj da tiel -nomata] poetoj. ankaŭ ganko en la leko, kiu malpermesas reedzinikon
En la lasta jaro ekzistis en Hindujo 27 milionoj da de vidvinoj. La dua bedaŭrinda fakto estas, ke malgraŭ

Jvinoj, kaj tiu konstato kondukas nin al la temo pri la ĉia intelekta evoluo, pri kiu ni legadas tiom multe, la
:uo de la virino en tiu komplika Itataro.	 vivkondiĉoj de la malaltaj kastoj en Hindujo estas ĉiam

La hindaj edzoj kutime mortas relative junaj. Anko- ankoraŭ ekstreme mizeraj.

	

rau antaŭ du jardekoj la hinda vidvino havis la devon, 	 Oni povus kredi, ke per la okultaj scioj, kiujn oni
suferi brulmorton dum la kremacia tago de sia edzo akiris dum jarcentoj, la vivkondiĉoj de la milionoj da
(lail aliaj fontoj, tiu kutimo estis ĉesigata antaŭ cent personoj ankoraŭ nun malkleregaj kaj mizeregaj, devus
Aroj de la britaj aŭtoritatoj, la red.). La Br•toj tnalper- jam esti plibonigitaj. Se Mahatina Gandhi trovos rime-
mesis tiun kruelan praktikon; ankaŭ Gandhi kontraŭ- don, por forigi per memregado tiun teruran situon, kaj
batalas kin. Envere ĝi ekzistas ankoraŭ en la religiaj se li vivos kis kiam oni komencos efektivigi tiun refor-
reguloj; tamen en la praktiko tiu regulo estas anstataŭ- mon, tiam li efektive meritos la nomon donatan tiom
ita per alia, kiu permesas al la vidvino reedzinikon kon- ofte al li: „La Sanktulo". Tradukis: O. B.
diĉe, ke la mortinta edzo en ĉeesto de du atestantoj de-
klaris sian konsenton.

	

Knabino rajtas edziniki ,dekdujara. Estas kornpren- 	 Orientado de la Vinbera Produktado.

	

eble, ke. tia infano havas malmultege da scio pri infan- 	 At. D. Atanasov, Catalka 61, Sofio Bulgarujo.

	

vartado. La terura konsekvenco estas, ke ĉiujare mortas 	 ,

SOO miloj da novnaskitoj kaj 2 milionoj da suĉinfanoj. La nuna ekonomia krizo tuŝis ankaŭ vinberpro-
Same teruro estas, ke ĉiujare 12 milionoj da junaj patr- duktadon. S-ro Karambolov, asistanto de vinberkulturo
moj mortas tuj post la nasko. La 'kaŭzo estas la kene- kaj vinproduktado en la Sofia agronomia fakultato, pu-
ralaj cirkonstancoj kaj la malatento de •1a viroj, kiuj blikigas du interesajn artikolojn pri la bulgara kaj ali-
pelas siajn naskontajn edzinojn en la stalon. La akuŝist- landa vinbera kaj vinproduktado (Revuo „Zemledelie",
ino. tre utila helpantino, estas malestimata en Hindujo kajero 5, 1930).
kaj konsiderata malpura. 	 En la unua artikolo, kie li trarigardas	 eŭropan vin-

En Hindujo nur la knaboj estas latataj. Se inalsan- produkta-don, li konstatas komunan krizon kaj montras
.kas knabo, oni tuj venigas kuraciston; sed pri knabino la proponitajn kontrabbatalajn metodojn. Ekzemple, en
neniu klopodas. Tial nur tre malofte pli ol unu filino de Francujo iu rekomendis la distiladon de la malfortaj vi-
Unu ge•dza paro transpasas la akon de infaneco. Hinda, iroj, plifortigon de la mezaj ne per sukero, sed per alko-
proverbo diras: „Knabinon en Hindujo nur Dio protek- ho•o, devigan enkondukon de la vinuzado en la kazer-
las", kaj ki sufiĉe klare esprimas la faktojn. Indignige noj (!) k. a. Samtempe la citita lando rnalpermesis la
zstas, ke inter cent hindaj almozpetantoj sepdek estas vinimporton, kiu atingis 400 milionojn da litroj. Tiel la
virinoj, nome plejgrandparte vidvinoj elpelitaj el la domo inalpermeso senteble domakigis Grekujon kaj Hispan-
post la morto de iliaj edzoj. tijon, kiuj estas ĉefaj liverintoj.

	

Speciale barbara kutimo estas tiu, ke Ia bopatrino 	 En sia dua artikolo la alitoro asertas, ke ankaŭ por

	

wnvestigas la vidvinikintan bofilinon, donas 'al ŝi kiel 	 la bulgara vineksporto ekzistas nenia estonteco. Tion
westajojn kelkajn mizerajn ĉifonojn kaj tranĉas ŝian klare pruvas la jena tabelo:
haron. Tiam ŝi donas al ŝi da almozpetalan bastonon kaj
pelas ŝin al la strato, kie la plej multaj el tiuj malfeliĉul-
inoj mortas pro malsato.

La statistiko estas tute seka, sed tamen korskua, kiel
ventraj° de ekzistformo por ni ne plu -imagebla. Amasoj
vivadas en rnizerego, rnalpuro kaj senscio; virinoj ĉiu-
jare mortas pomilione en mizero; jen situo, kiu al ni
in gajnis neebla. Estas kvazaŭ timiga fabelo: unu-

Jaro eksportita vino eksportitaj vinbernj
1926 1	 miliono da 'litroj 155 rniloj da litroj
1927 3 milionoj da litroj 640 miloj da litroj
1928 5 milionoj da litroj 984 linioj da litroj
1929 300	 influi da litroj proks. 2 milionoj
1930 - nenia serĉo multaj demandoj

• ~4. • *NIN • 4411H114+••••••• • ~4* 4+01114H>4■•• • 	 •••••• • NI • Ni • •••••+••flanke la ,sorĉlando- Hindujo kun siaj sennombraj tem-
piol kaj fantaziaj konstruajoj, kun siaj maharakaj palac- Vegetara Hotelo .Potnona" en Hago (Nederlando), Molenstr. 53,
egoj neimageble parripaj; aliflanke la griza mizerfan -	 estas modela gastejo kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano

trapasanta Hagon. Varma kaj malvarma akvo en ĉiuj ĉambroj.
tk,cno. Iutage certe ankaŭ la hinda virino akiros homajn 	 Modela pureco.
rajtojn! 	 Trad. 0. B.
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La tabelo niern montras, kiel devas esti orientata la
bulgara vinbcra kulturo: do al d e s e rt aj vinberoj.
Nia klimato favoran tian orientiĝon; ĉar, estantc pli
varma ol tiu de la norda Eŭropo, la klitnato donas pli
sukerajn vinberojn. Samtempe nia vinbero estas pli
aroma ol tiu de Malgrandazio; ĉar nia klimato ne estas
t r o varma. Tion pruvas la specvarioj: „Afuzali", „Dim-
jat" k. a. Jugoslavujo estos nia konkuranto; tamen tio
ne estas danĝero, ĉar la eŭropa merkato estas sufiĉe
granda, por konsumi tian produktaĵon ankaŭ el aliaj
landoj.

Jen kiel la nuntempa krizo sobrigas la homojn.

23-a Universala Kongreso de Esperanto,
en Krakovo, Polujo.

De la 1-a kis la 8-a de aŭgusto 1931.

Lin esperantisto, kiu havas la necesajn tempon kaj
monon, vizitu la gravegan ĉittjaran manifestadon de la
esperantistoj, kiu en tiu ĉi jaro okazos en la vidinda urbo
Krakovo, sub szvido de kompetentaj samideanoj.

La programo enhavos ankaŭ diversajn fakkunsIdojn.
Se iu el la vegetaranoj vizitontaj la kongreson estas preta
aranĝi fakkunsidon, li aŭ li informu pri tio la sekretarion
de la kongreso, por ke oni kustatempe povu rezervi
lokon kaj tempon por la Vegetara Fakkunsido.
Samtempe oni bonvolu pri tio informi la redaktanton de
la V c g e t a r a n o, por ke li sendu al disdononto bonan
kvanton da specimenaj numeroj de nia organo. Oni plue
zorgu por protokolisto dum la kunsido, por ke aperu in-
teresa raporto en nia bulteno.

Speciale vegetaraj mankejoj ne ekzistas en Krakovo.
Sed laŭ informo de la LKK-a sekretario ekzistas kelkaj
bonaj mankejoj, kie oni povas ricevi 'pure vegetaran
mankon laŭ propra plaĉo.

Pensante ankaŭ pri la vegetaranoj, LKK elektis unu
tian mankejon, kie oni parolos ankaŭ esperante. La tag-
aŭ vespermankoj kostas tie zlotojn 1,50 ĝis 2,—. (1 zlotg
aŭ pola guldeno = sfr. 0,60.)

Niaj kongresoj estas por ĉiu esperantisto . ĝuejoj, kie
ili povas bani sin en Esperanto lingve kaj idee. Malnovaj
esperantistoj tie trovos malnovajn geamikojn; novaj es-
perantistoj vidos, ke Esperanto vivas kaj servas al ĉiaj
celoj. Zamenhof jam diris, ke Esperanto sola ne faros el
homoj anĝelojn; sed estas certe, ke ĝi plialtigas tre kon-
siderinde la nivelon de interhoma kunvivado kaj estas
grava faktoro en la progreso al tuthomara kulturo.

Adreso de la kongreso: Lubicz 34, Krakovo, Polujo.

Por la Postkongresaj Tagoj en la pola ĉef-
urbo V a r s o v i o estas nepre rekomendinda al vege-
taranoj la manĝejo de la Varsovia Ariko de Vegetaranoj:
lleje Jerozolimskie 25. O. B.

La justigo por la sinteno de la vegetaranoj ne bezonas
iun ajn pruvon. La viandmankantoj devus justigi sian
sintenon; sed mi neniam ankoraŭ vidis konvinkan pruvon
por justigi viandmankadon. La vegetarano estas en la
forta pozicio havi sur sia flanko la pezon de la evident-
eco. ĉu laŭ anatomia ; ĉu laŭ ekonomia, C,'11 laŭ humaneca,
ĉu laŭ socia, ĉu laŭ saneca vidpunktoj.

F-ino H. H. Jones B. A.,
en „Liverpool Vegetarian Annual 1930-31".

Migra Kanto.
(La tt holanda melodio: ,Frouw, U wijd ik mijne zangen".)

Promenante sur la bordo
de la blua, vasta mar',
ni aŭskultas la plaŭdadon
kaj bruadon de l' ondar'.

Migri, migri en somer'
estas vera kof sur ter'.

Se ni vagas tra la montoj.
birdkantado ravas nin.
La laiimontajn akvofalojn
admiradas ni sen fin'.

Migri, ,migri (rekantajo kiel supre).

Sur la vasta erikejo
refortigas nin la sun'.
Idealojn ni pripensas
ĉe la lumo de la lun'.

(Rekantajo.)

Belaj tagoj en naturo,
ni vin ŝlosas en la kor'.
Vi, vi restos en la vivo
hela, ora rememor'.

Kara tero, ĉe la fin'
ni elkore dankos vin!

Catharina Roskes-Dirksen, Hago.

Universala Pacifista Ligo.
La organo de la sveda vivreforrna kaj kontranmilita

ligo „Excelsior", nome „Fyrvlipplingen", (kvarfolia tri-
folio), sendis specialan alvokon en Esperanto pri la es-
perantista Universala Pacifista Ligo fondita en Oksford.)
laŭ sveda projekto, kiu bazikas sur sisteme aranĝita, tut.:
nepolitika popolklerigado en la tuta mondo. Petu la al-
vokon de redaktisto E. G. Torgny, Skara, Svedujo.
sveda reprezentanto de la UPL estas instruisto Einar
Dahl, Uddevalla, Svedujo, germana reprezentanto F-ino
Elise Jacobs. Mathildenstr. 9, Flensburgo, Gertnanujq.

Vegetaranoj kantis en Esperanto.
La 15.2.31 la antaŭ nelonge kreita floro de la G. E. N.

(Grupo de Esperantistaj Naturistoj en Parizo) estis aŭd-
ata je la unua fojo, post vespermanko, kiu okazis en la
Vegetara Restoracio „La Source", 73-bis. Rue Bobillot.
Parizo X111.

Gvidate de la kara majstro Harder, la horo kantis
unue la „Internacian Vegetaran Kanton" kaj poste deli-
katan poemon de M. Rollimat esperantigitan el franea
lingvo: „La eta :Lumvermo", kun ario de Barrier mc
finante la koncerton, kompreneble, per la influi° „La E
pero".

Por la ĉeestantaj neesperantistoj oni klarigis antau
la signifon de la .kanto kaj ĝian celon. Plej -kurakigaj
gratulojn kaj aplaŭdojn ricevis la kantintoj, kies intenc
estas ne halti, sed daŭrigi la laboron por arta disvastig
de Esperanto kaj ankaŭ por plezuro de la esperant
istoj.
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Esperanta Vegetara Komuninno en Sovletunio.

El Kuzneck ni ricevis informon, ke oni fondis esper-
antan rondeton inter la kolonianoj. Plimulto da junularo
kaj ankali maljunuloj iri partoprenas, entute dek-du per-
sonoj. Krom tio Esperanton lernas ĉiuj infanoj kaj plen-
kreskuloj, viroj kaj virinoj. La lernadon de Esperanto
oni konsideras gravsignifa. ni estas simpla kaj oportuna
rimedo de komunikiko inter homoj en Ciiij landoj. La
adreso estas: Sovjctunio, Siberio, urbo Kuzneck, poSt-
fako 4, por Komunumo je nomo de Leono Tolstoj.

La lecionoj okazadas vespere, post la laboro. Oni
sidas apud tablo, kiu tamen estas tro malgranda. Iuj
skribas sur valizoj, aliaj sur kartono, sur kesto. Ce la
lecionoj ĉiuj aperadas akurate malgrail 40" da frosto kaj
forta vento. Kelkaj amikoj loĝas malproksime kaj devas
piediri du kilometrojn.

•
Respondoj, informetoj, petoj kaj deziroj.

Korespondadon kun sarnidcanoj pri vegetarismo, reli-
gio, niondpacoj kaj aliaj seriozaj aferoj deziras 28-jara
oomotano Flideyosi Yamakawa, Siroato, Kamcoka.
Kyooto-liti, Japantijo.

Sovjetnnio. Kiel jam dirite en la lasta numero,
„Vegetarano" estos estonte sendata senpage nur al tiuj
personoj, kiuj petas kin almenait untifoje dum ĉiu jaro.
Indiku vian adreson ankaŭ per rusaj (kirilaj) literoj!

Tutmonda Tago de la Bestoj! Niaj ang1;j amikoj me-
morigas pri tio, ke la 4-a de oktobro, la tago dediĉita al
Sankta Francisko de Asizo, estas la internacia tago de la
bestoj en tiu senco, ke ĉiuj koncentrigu speciale siajn
pensojn •en tiu tago al la suferado de bestoj kaj pripensu.
per kiu konduto oni povas forigi titul suferadon. Ccrtc,
Ia vegetarismo en sia plej larĝa senco solvos grandan
parton de tiu problemo.

Dudektrijara idealismema junulo en Rulg -aruita serĉas
sinceran amikecon kun simpla bonanima fratilino, kon-
vinkita vegetaranino, kun animo malfermita al ĉio bona.
La redaktanto transsenclas korespondajojn.

Edzikon kun vegetaranino deziras duclekkvinjara jun-
ulo vivanta en Nloskvo, Sovjetunio. Konvinkitaj vege-
taraninoj, kiuj volas tiucele korespondi, skribu al rvlos-
kvo, Taganka, 4-i Gonĉarnyj per., doni 3, kv. 13,
tonoviCit Lukjanovit. Li havas ĉambron en 111oskvo kaj
s.amere loĝas en kampara clometo kun ĝardena kaj
kgonlplalltejo.

Infana Lamito, tiu artikolo, en kiu oni prave admonas
-arail ia malbona kutimo de kelkaj gepairoj kaj infan-
r-tistinoj, •imig,1 la infanojn kaj igi ilin obei per la helpo
inventita Nigra Viro ati similaj°, estas tro detala kaj

:ga por nia bulteno.
Kial mi fumas? Tiu ironta admono (el Moskvo) jam

,.ris en la „Vegetarano" de oktobro 1923; pro tio mi ne
Nresas vian sendajon.

Gepatraj Devoj. "[iun ĉi iom tro longan artikolon de
nia samideano Walter Etzold ni devas prokrasti al iu
Igigonta numero.

La redaktanto ne povas respondi individue al ĉiu le-
aii pcAtkarto ricevita.

Niajn rozkolorajn flugfoliojn plurlingvain oni ne kon-
vu, sed donu al personoj varbeblaj por nia afero.

Somera Ekzercejo de Vegetaranoj en Exmouth, Angl-
ujo: La Brita Vegetara Societo aranĝas :ĉi tiun jaron, de
la 31-a de julio ĝis la 5-a de septembro, sian kutiman
„somerl•rnejon" en Exmouth (South-Devon), apud la
maro, en la lerneja domo „Soutilland". Por informoj
turnitu al The Vegetarian Society, 39 Wilrnslow Road.
Rushohne, Manchester, Anglujo.

Por fremduloj, kiuj deziras perfektiki en la angla lin-
gvo, tiu somera ripozejo kaj ekzercejo donas bonegan
okazon. Estas ankaŭ okazo por ekzercado en ritma
danco; ĉar la gvidanto] de la Kroemer-L-ernejo por
Ritma Ekzercado, Londono W. 1, Berners Street 53, ge-
sinjoroj Kroemer, ĉeestos.

Esperanta Vilaĝo Espermonto: Niaj gesamide-
anoj Yelland, 66 rue de France, Nice, Francujo, akiris
domon kaj larĝan terenon ĉe Aspremont, 13 krn de Nice,
inter la Malaltaj Alpoj. Tie ili starigos tendaron por ve-
getaratioj kaj esperantistoj. La nomo Espermonto por
Aspremont estas facile memorebla. La prezoj por lok-
ado estos tre malaltaj: de 20 ffr. ĉiutage. Pro la bela
situo, la loko estas ideala por tendaro.

De Espermonto oni atingas facile Nicon, Montekarlon,
Ia Alpojn. Ciutage, per aiitobuso, oni povas iri al Hal-
ujo kaj reveni. La dieto estos vegetara kaj la lingvo nur
Esperanto.

El multaj landoj.

einujo. Fraŭlino Paj-Ceng-Li raportas: „Post la
granda revolucio de la jaro 1911 preskaŭ ĉio, kio restis
de nia antikva ĉina civilizo, estis forigata: sed multaj
aferoj estis reformataj. Antaŭ nelonge mi legis en ĉina
ĉhttaga gazeto, ke kelkaj eilropaj komercistoj petis de la
registaro de la Tjencina Provinco permeson, por eksporti
kvar milionojn da kilogramoj da bovoviando kaj dek-mil
vivantajn brutojn por buĉado. Tamen, la registaro ofi-
ciale rifuzis, dirante, kc en Cinujo oni uzas la brutojn, por
kulturi la teron kaj ne por buĉado. Uzo por buĉado estus
kontrail la antikvaj leĝoj, kaj tiu antikva leĝo estas re-
valorigita. Sed porkoj kaj Ŝafoj estas niortigataj por bit&
ado. Ekzistas ankorail multaj budhistoj en Cinujo. Ili
estas vegetaranoj -kaj absolute favoras la protekton al la
bestoj."

Norvegujo. Oni proponas Profesoron Ude, la konatan
vegetaranon kaj pacifiston, por la •acprentio de la Nobel-
fondus°. --- La vegetara societo en la urbo Stavanger
aranĝis la 10.4. feston kaj propagandon. Tiaj faktoj el
nordaj landoj, kie fiAniankado ŝajnas esti natura, certe
estas sciindaj.

Danujo. Vojakoficej° en Kopenh•go en sia reklamo
pri somervojato al la Nordkabo diras, ke oni povas ri-
cevi vegetaran mankon dum la vojaĝo! — En la eksperi-
menta kulturejo Spangsbjerg apud Esbjerg oni faros tiun
ĉi someron provojn, por sekigi fragojn per suno.

Svedttjo. En Stokhohno oni konstruas grandegan pa-
lacon por la vendado de fruktoj, legomoj kaj floroj, por

•■•• • 410. ****** ••••••••• ........ •■••••• • •••••• ••• **414

Itala Riviero, Vegetara Pensiono Hdlios en R a -
all o , en plej bela suda situo kun rigardo al la maro.

nardeno.
Agrabla internacia hejmo. Tage 30--40 liroj. Fluanta

akvo kaj centra bejtado. Postulu •prospekton.
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plifaciligi la komercon en tiuj varoj. Ciam pli granda
fariĝas la bezono de legomoj, kiuj ĝis nun, bedaŭrinde,
estis tre multkostaj en la urbo. La nova konstruaĵo estos
preta 1933 kaj estos tre ĝojo salutata de la vegetaranoj.

Francujo. Sub gvidado de samideano M. Suard,
adreso: Quartier dc la Grande Bastide, Le Lavandou
(Var), Francujo, estas fondita nova „Kampo por inter-
nacia Amikeco", ĉe la marbordo, kontraŭ la „Oraj In-
suloj". Membroj de vegetaraj societoj, esperantistoj, pa-
cifistoj francaj aŭ fremdaj luas rabaton.

De la 1-a ĝis la 4-a de aŭgusto okazos tiun ,ĉi jaron en
Liono (Lyon), Francujo, la renkontilo de la „Internacio
de Kontraŭmilitistoj" gvidata de H. Runham-Brown, 11
Abbey Road, Enfield (Middlesex), Anglujo. La kongresejo
estas „L'Unitaire", 127-129 Rue Boileau, Liono. Sabaton,
la 1. 8., oni havos intersalutadon, interkonatikon kaj al-
parolon de la prezidanto A. Fenncr Brockway, parla-
mentano. La dimanĉo donos raportojn, fianancajn in-
formojn, elektojn kaj paroladojn dc diverslandaj kama-
radoj. Harold Bing parolos pri ,..Junularo kaj la Interna-
cio". Lundo kaj mardo estos dediĉataj al specialaj temoj
prilaborataj de kompetentuloj el diversaj landoj, kaj al
publikaj kunsidoj en la urboj Liono kaj Valence (Drene).
Deziroj de vegetaranoj estos atentataj. Por aliĝi , skribu
al ĉi-supra adreso de Runham Brown.

Hungarujo. En Szentendre, proksimume 22 krn norde
de la ĉefurbo BudapeŠto, sur la deklivoj de la monto Pis-
mlin, fondikis jam antaŭ la milito vegetara kolonio, kiu
nun staras antaŭ pli granda ekfloro. La tereno estas tre
taŭga por fruktkulturo. Sur la kontraŭ-monteto Buban
agemaj fruktrnankantoj fondis kolonion. Provizore ili
aĉetis nur proksimume 1200 In 2 da grundo; sed ili esperas
pligrandigi sian agadkampon. Laŭ •koopera aranĝo ili
komencis en ĉi tiu printempo la laboron. Jam kelkaj fa-
milioj konstruis blokdometojn ,por tutjara restado. Ili
estas entuziastnaj, junaj. fortaj, sportharditaj, inteligentaj
Iibcrpensuloj, kaj nia landa sekretario pensas, ke ili
Havos ankaŭ la necesan konstantecon.

La klimato de la regiono estas bona. Oni povas sin
bani en la proksima Danubo-rivero. La .kolonianoj estus
kontentaj, se diverslandaj vegetaranoj partoprenos en la
entrepreno; sed antaŭe ili devas inforrniki pri la lokaj
cirkonstancoj, ŝtata restadpermeso ktp. La urbeto Szen-
tendre (Sankta Andreo) havas proksimume 10 000 lolant-
ojn.

Germanujo. Dum la „Vegetaraj Tagoj" en Lipsio.
paskon, nia sarnideano Walter Etzold faris efikan pro-
pagandon por Esperanto. Dum la germana Esperanto-
kongreso, pentekoston, la vegetaranoj estis relative 'mit-
nombraj. Du paroladoj vivigis la tagojn en Lipsio: „La
vegetarisrno kaj la. publika vivo", temo traktata de s-roj ,

Voigt. Bretschneider, Biederbeck kaj Marquardt; „In-
terna kaj ekstera pacigo", de Prof. Max, duko de Saksujo.

La sekretariecon de la Ligo de l' Militkontratitiloj
reprenis s-ino Erna Kalisch. Berlino-Herinsdorf, Bis-
rnarckstr. 104.

D-ro Albert Schweitzer, bone konata inter pacifistoj,
diris, ke la cirkonstancoj, sub kiuj li vivas en Afriko, ne
Permesas al li vivi vegetare. Sed, li datirigas, „se ne ek-
zistus tiu mallielpo, mi jam delonge estus vegetarano;
ĉar mi konscias, ke la viandmanlado ne akordilas kun la
pli delikataj sentoj, kaj mi evitas ĝin kiam ajn mi povas."

Ankaŭ la kuna scienctilo Prof. Albert Einstein, konata
ankaŭ kiel radikala militkontraŭulo, diris, ke nur la cir-
konstancoj lin malhelpas esti vegetarano. Li diris, re-

sponde al demandoj de vegetaranoj: „Principe, mi jam
delonge estas ano de via movado. Sendepende de la
estetikaj kaj moralaj motivoj de la vegetaranoj, kun kiuj
mi kunsentas, mi opinias, ke jam la pure fizika (korpa)
efiko de vegetara dieto al la homa tem•erarnento havus
plej benportan influon sur la sorton de la homaro."

ltalujo. S-ro Prospero Codeluppi, la eldonanto de la
revuo „Educazione Alimentare" (jarabono Lit. 10,—), en
Correggio (Ernilia), invitas interesulojn, skribi al li, por
ke estu fondata la „Societã dei Vegetariani d'Italia" (So-
cieto dc la Vegetaranoj en Italujo).

Sovjetunio. Rilate je la enhavo de nia lasta numero
pri Sovjetunio, unu el niaj legantoj en Leningrado skri-
bas: „Mi estas vegetarano de la jaro 1910. La vegetar-
ismon mi rigardas kiel science organizitan e t i k a ir vo-
lon de estonta tutmonda individuaro. Mi ĉefe nun estas
okupata pri propagando dc Esperanto kiel helpa ilo por
mastruma rekonstruo dc Soyjetunio. Rilate la opinion.
ke en Sovjeto -la plimulto de vegetaranoj estas vegetar-
anoj laŭ vidpunktoj ekonomia kaj higiena, mi volus ak-
cepti, ke en Sovjetunio laŭ mia opinio ekonomia la-
boro kaj scienca laboro estas p u r e e t i k a laboro.
Le ni ĝenerale la bonstato de unuj ne estas rnalhelpo
al la bonstato de aliaj personoj."

✓doslovakujo. „Kiu (julante pri alkoholo) decidas
trinki, decidas por la kaŭzo de sennombra mizero kaj por
la kaŭzo de socia stato, kiu estas ĉiurilate neaprobinda
kaj efektive malsana." Tion diris gtatestro, nome Ma-
saryk, la prezidanto de la ĉsl. respubliko. Li estas
abstinulo kaj laŭ multaj rilatoj modelo de bona vivkon-
cluto.

Nederlando. Felix Ortt faris la 24.4. en Hago, por la
Nederlanda Ligo kontraŭ Vivisekcado, paroladon pri
vivisekcado, en kiu li tuŝis ĉiujn vidpunktojn de la de-
mando kaj insiste petis, konklude, ĉie kaj ĉiam protesti
kontraŭ vivisekcado. Ni scias. ke Ortt estas vegetarano
kaj senlaca helpanto en ĉiuj etikaj movadoj. — Nia ano

Goedheer, gvidas en Hago ĉiudusemajne, en Lernejo
Cederstraat, vegetaran kantistaron. La 6.3. nia amik
B. Kool faris propagandaparoladon en Voorburg, post kiu
nia samideanino f-ino Ortt, kantis. 1)-ro Hettema faris
propagandajn paroladojn en Apeldoorn kaj Hilverstim.

Internacia vegetara kardenurbo.

Mi volas denove proponi pritrakti la problemon pri
la organizo de internacia (esperantista) vegetarana 110-
lardeno kun laborula loĝantaro. En ĝi devos foresti eitil
ajn privatkapitalistaj formoj de .proprajo. En la Iarden
urbo devos esti, krom industria intensa ĝardena ka
legamlardena inastrumado, ankoraŭ koncentrita ia ili
dustrio por produktado de artefaritaj ledaj (ne el vivant
ajo) objektoj ktp.

Nun en Sovjetunio oni komencis konstrui novaj
grandajn industriajn kaj agrikulturajn urbojn, kaj mi oni
nias, ke Sovjetunio estus la plej taŭga cjo por la vegetar
Iardenurbo. Necesas nur bone pripensi la organizaclo
de tiu ĉi afero.

La afero estas iorn malfacila, sed laŭ mia opinio nepr
solvenda, kaj tial mi invitas diskuton pri li.

Ja. Brukson, Gipft. Esperanto, Vatnij Ostrov,
Leningrado 3, Sovjetunio.

Vizitu, se eble, nian ĉlujaran feston de Homara Frat
eco laŭ Zamenhola spirito. Veturu al k r a k o v o.
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Vegetaraj kaj parenccelaj eldonajoj.

■forgenrdden (La ~oro), neregula ilustrita dan-
,iva revuo redaktata de nia satnideano E. Delin, pri
i►a kaj vivreforma progreso. La ricevita numero en-
vas legindan artikolon pri la internacia Altlernejo en
singdr (Elsenoro) fondita 1921. Adreso por abonoj:

111:11iain Jessen, Kristiansgade 5, Kopenhago K, Danujo.
13oston Health Review (Prisaneca Revuo de Bostono),

JIA ilalingva, semajna, eldonejo 132 Boylston Street.
Boston Mass., Usono. Jarahono $ 1,50. Eldonanto James
iBerlin.

Are Armaments reeoncilable with the Kellogg-Pact?
11..0 armadoj estas akordigeblaj kun la Pakto de Pa-
rizo?), de Erni! Dalt, Kastelsvej 21, Kopenhago, Dantijo.
Broŝurita traduko el „Fredsblaclet" (Bulteno por Paco),
b organo de la vana Pacifista Asocio. La ĉefa konkludo
tstas la diro: „Subteni militajn instituciojn, :militan ofic-
istaron, armilojn, ilojn ktp. por la tiel-nomata defendo dc
la nacio, alivorte por nacia milito, estas por ŝtato, kiu
subskribis la pakton, ne nur absurda, sed ŝarkas la po-
polon per elspezoj de rnultegaj milionoj, kiuj malriĉigas la
landon, malgrandigas ĝian produktkapablon kaj pligraml-
igas la nombron de krimoj."

Homhopaten, eldonanto Olav Farstad, Bergens Ho-
mdopatiske Institutt, Bergen, Norvegujo: jarabono nkr.

. Organo de Norvegaj Homeopatiaj Societoj. Kon-
traŭbatalas ankaŭ la vivisekeadon. Norvegl.ingva.

Die Religion der Bergpredigt (La religio de la Prediko
Je sur Monto) klarigita dc samideano K. O. Schmidt, el-
donejo Johannes Baum, Pfullingen en Virtembergo, Ger-
manujo. Admono al pura kristanismo. 63-paka, german-
lingva.

—The Starry Cross (La stelumita kruco), eldone-ro3243
thestinit Street, Philadelphia, Pa., Usono; jarabono 1 dol,
N1onata, anglalingva. Kontraŭ la vivisekcado. Enhavas
ĉiam tre valorajn gvidartikolojn de la redaktanto Robert
R. Logan. „Vere", li diras en la februara numero, „se la
kuracistaro volas savi la homaron el la malbonaj efikoj
Je civilizo (fremdiko de la Naturo). ĝi devas koni:mei
sian agadon ĉe si mem kaj unue purigi siajn proprajn
4iigiajn stalojn. Profesia fiereco, komercema spirito kaj
kruela superstiĉo kreas rnedion pli mortigan por la prest-
iro de la kuracistaro kaj por la homaro, ol eĉ la plej mai-
higienaj vivkondiĉoj kaŭzitaj de malpurajoj, bruo, vest-
ajoj kaj vaporvarrnego, sub kiuj ni nun vivadas."

Jen to nejdulekillgi (Nur la plej grava scio), minia-
turaj kajeretoj havigantaj la .plej gravajn informojn pri
,.ortaj aferoj, ekzemple N-ro 23 pri la historio de la lingvo
kun favora atentigo pri Esperanto kaj liomaranismo),

N-ro 22 pri la evoluo de la militiloj (kun konkludo pri ne-
uso de porpaca laboro), N-ro 21 pir la evoluo de agri-
kulturo (kun akcentigo pri vegetarismo), eldonitaj de
[)-ro A. S. Batê'k, Praha (Prago)-Liboe 162. Cehoslovak-
ujo. Prezo kĉ. 0,60.

Le Rêfractaire, eldonanto M. Theureau, 12 Rue View-
Parizo X, Franeujo, la franca organo de la radi-

kalaj militkontraŭuloj, .enhavas en sia maja numero krom
aliaj legindaj informoj specialajn artikolojn pri la krimoj
Je la blankaj rasoj en la kolonioj.

Der Millerlolg des Tierexperimentes in der Mediziu
(La inalsukceso de la perbesta eksperimento en la medi-
zino, speciale en la batalo kontraŭ la epidemioj), de L.
Fliegel, Zurifio, D-ro med. G. Ciaburri, I3ologna, Man-
fred Kyber, Ldwenstein, D-ro med. F. Landmann, Ora-

nienburg, D-ro med. kaj fil. Th. Lessing, Hanovero, Prof.
D-ro Oefininger, Munfieno, P-ro med. E. Schiegel, Lin-
daŭ. 92-paka germanlingva broŝuro havebla te la Verein
gegen die Vivisektion cn Berno, Svisujo, kaj de la Inter-
nacia Unuiko por Batalo ,kontraŭ la scienca Bestturment-
ego, Serrestr. 1111, Dresdeno, Germanujo. Valora in-
formilo per faktoj kontraŭ la asertoj de la vivisekeantoj
'kaj de la senscia publiko.

Protection of Animals in China, parolado de Fraŭlino
Alice Picheng-Lee (Pajĉeng-Li) pri la protekto al bestoj
en einujo, eldonita de la Tutmonda Ligo kontraŭ vivi-
sekcado kaj por la Protekto al Bestoj, 47 Hamilton Road,
Londono N. 5, Anglujo; dekduo 4 pencojn. Cento 2 ŝ. 3 p.
afrankite. Flugfolio.

Wegweiser liir Lebensreforrner (Vojgvidilo por Viv-
reformanton, eldono 1931, Adresaro pri vegetaraj mank-
ejoj, refreŝejoj, sanatorioj kaj reformvendejoj, eldonita dc
Christian G. überreich, Hamburgc.) 36, Germanujo.
76-paka, poŝformato. Tre utila por 'ĉiu vegetaranol

Deutschiand und der Friede (Germanujo kaj la Paco).
parolado de Prof. Joh. Ude, eldonita de Ernst Lawy.
Berlino SW 11, Stresemannstr. 11, Germanujo; tiu leg-
inda broŝuro estas represo el la junulara monata revuo

Die Jugendtribiine (La jtinulartribuno), jarabono gink.
4,80; 111111 kajero 0,40. La aprila numero enbavas arti-
kolon 'kontraŭ viandmankado, de Magnus Schwantje. La
revueto estas kunbatalanto kontraii la milito.

De nieuwe koers (La nova kurso), monata revuo d. la
pacmovado en Nederlando; eldonantoj D. van Sijn en
Zonen, Bierhaven 27 —31, Roterdamo. Jarahono nfl. 2,50.
Oficiala organo de la federacio „Neniam plu Milito!". Ni
legas: S-ro Carrire en Hago, ,kiu promoeiis ĉe la Delfta
Altlernejo, faris sian promocian laboron pri jena temo:
„Kiu estas konscia pri sia tasko kiel homo, devas rifuzi
meti siajn teknikajn sciojn en la servon al milito kaj mi-
litpreparo."

Esperantaj eldonajoj.

Manifesto de la Sennaciistoj eldonita de la Sennaciista
Frakcio el membroj de SAT, Novjorko 1931. Havebla cn
Usono ĉe Teod. Veder, 24-29 Merchant Street, Astoria,
N. Y., prezo 10 cendoj. En Eŭropo (ffr. 1.50 aŭ 1 respond-
kupono) ĉe L. G. Avid, 19-bi• Rue J. -B..Baudin,
(Seine), Francujo.

Tiu ĉi broŝuro estas skribita ett perfekta Esperant,,
(mi malaprobas nur „aliel" anstataŭ „alie") kaj montras
klaran konfeson de progresemuloj. Ni vegetaranoj, revo-
Iticiuloj sur la plej senfrukta kampo, nome tiu de la ĉiu-
tagaj kutimoj, notu bone la frazon el tiu .broŝuro: „Vera
revoluciulo devas esti kapabla idee anticipi". Laŭ ĉi tiu
koncepto 'komprenu la frazon: „La sennaciistoj batalas
kontraŭ ĉio nacieca: kontraŭ naciaj lingvoj kaj kulturoj,
naciaj kutimoj kaj tradicioj. Por ili Esperanto estas la
ĉefa lingvo, kaj la naciajn lingvojn ili konsideras nur kiel
helpajn". Efektive, leginda broŝuro. O. B.

Amerika Esperantisto, eldonata dumonate de la Es-
peranto-Asocio de Nord-Ameriko, 1591 Anderson Avenue.

14 •• • ***** 44~441 • • • •••••••••• •••• N••• .NNNNNN•H•N•NN•N 1.1

Vegetara Mankejo en Zurifio (Svisujo), posedanto E. Hiltl,
SibIstr. 26-28. Tre rekomendinda vegetara manĝejo kun
propra kukfarejo. Senalkoholaj vinoj.

11.1•••••••••••••11
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Fort Lee, N. J., Usono. Jarabono 1 dol. Tiu ĉi revuo,
en lingvoj Esperanta kaj angla, aperas nun en tre bela
formo kun riĉa enhavo.

Kristana Esperantista Ligo Internacia, centrejo:
Paul Hlbner, Pblkenstr. 4, Quedlinburg, Germanujo, el-
donas nun modestan folion kiel informilon. Krome aperas
durnonate la

Kristana Revuo, eldonata de F-ino F. H. Hanbury,
„Antaŭen", Slewins Lane, Floruchurch (Essex), Anglujo.
Jarabono ŝil. 1/6.

La Eŭgeniko, monata organo de la Japana Efigenika
Institut°, ejo: Koroen-Morigu 667, Mukogun, Hyokogen,
Japanujo. Jarabono sfr. 10,—. C-efe japanlingva, kun
artikolo pri Esperanto :kaj scienca artikolo pri hornionoj
en Esperanto (aprila numero).

Kompleta Esperanta Rimvortaro, de Maur. Jaumotte,
dua rcviziita kaj konipletigita eldono. Havebla ĉe eldon-
ejo Belga Esperanto-Instituto, Kleine Hondstr, 11, Ant-
verpeno, Belgujo. Prezo 2 belgoj (10 bfr.). Tre utila, re-
komendinda verketo.

Orfeo, legenda kantisto kaj religia reforrnanto en
Balkanoj. Eldono de „Balkana Konkordo", Sofio,
garujo, Poŝtenska kutija 233; prezo 0.20 sfr. Studo dc
nia duobla samideano Janko Todorov pri la renoviginto
kaj repuriginto de la Dionisa kulto, Orfeo, .kiu levikis
ĉiam frinnatene, supreniris la monton Pangeo kaj aten-
dis la sunlevikon, por kapti kiel unua kiajn radiojn.

Nia Teatro, du teatrajoj, parolfioroj kaj versoj por
deklamado. 62-paka eldonajo de Sennacieca Asocio Tut-
monda, administrejo Lipsio O. 27, Colmstr. 1, German-
ujo; sidejo Parizo XX, Rue Boyer 23. Prezo grnk. 0.60.

Vortoj de Kamarado E. Lanti, kun antatiparolo de 1..
Banmer, sama eldonejo, prezo grnk. 2.—. Tiu 191-paka
libro enhavas gravajn kaj legindajn dirojn de la konata
gvidanto, la animo de la SAT-movado, homo 'kun larĝa
horizonto kaj altaj ideoj, tamen firme staranta sur la
bazo de la realajoj. Oustatempe aperis tiu ĉi libro; ĉar
post bedaiirinda kaj certe nenecesa skismo en Ia sen-
nacieca, socialista movado Lanti estas atakata de per-
sonoj, kiuj ne atingis lian altecon.

Internacia Pedagogia Revuo, oficiala organo de Tut-
monda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj (TAGE),
redaktejo ĉe D-ro Kurt Riedel, Am Fuchsberg 2, Dres-
deno A. 20, Leubnitz-Neuostra; admi•istrejo Kurt Hoi-
mann, Felgenhauerstr. .63, R•esa, Germanujo. Jarabono
1. usona dolaro al egalvaloro.

Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio,
1931, Parizo 9, Rue de Clichy 51, ĉe Esperantista Cen-
tra Librejo; prezo ffr. 2.—. Lastan fojon nia 'altestimata
Prof. Thĉophile Cart, prezidinto de la Akademio, mort-
inta :la 21. 5. 31, prilaboris tiun ĉi utilan kajeron.

Isavaslopaniŝado, la filozofio de Upaniŝadoj (La
•eksto), traduko de G. Subralimanya Sarma Eliyurkar;
eld. Orient Publicity Co., Mylapore, Madras, Hindujo:
prezo 6 p. Malgraŭ la :bona .intenco de la tradukinto, tiu
libreto ne estas rekomendinda pro la neklareco dc la
esprimo kaj la multeco de presaj kaj lingvaj eraroj. De-
diĉita al la Homaro por Paco, Harmonio kaj Bonviveco.

Flandra Esperantisto, De Geyterstr. 131-1, Antver-
peno, enhavis artikolon de nia sameelanino Cath. Ros-
kes pri Fe1ix Ortt, tiu nobla gvidanto en la movado
kontraŭ vivisekcado.

XIVa Internacia Kongreso de Stenografio, aranĝas
konkurson de Esperanta stenografio la 6. 8. 1931 je la

10a horo. Adreso: M. Griffon, 52 Rue de Chabrol, Pa
rizo 10, Francujo.

La nova tago, la interiiacia Bahaa Esperantogazeto
havas novan dreson: Red. D-ro Hermann Groszmann
Wein:heim (Baden), Friedrich Voglerstr. 4, Gerrnainn
Jarabono gink. 1.50.

Der Esperantist, organo de la Berlina Esperanto
Unuiko, Berlino N. 58, Gblirener Str. 14, Germanujo
Gerinanlingva.

Internacia Vojakolicelo „Esperanto", Blaricumsche
Plein 2, Hago, Nederland°, organizas ĉitispecajn vojak
ojn kaj uzas Esperanton.

Universala Pacifista Ligo, fondita en Oksfordo 193
propagandas per la sveda progresema (ankaŭ vegetara
organo „Fyrviipplingen" (Kvarfolia trifolio), kiu pu
blikigis apartan esperantan numeron haveblan de sam
idean° E. G. Torgny, Skara, Svedujo, aŭ de F-ino Elis
Jacobs, Mathildenstr. 9, Flensburgo, Germanujo, kon
trafi 1 respondkupono.

Eldona Societo Esperanto, s. p. r., Stokhohno, poŝt
fako 698, el sia gajno dum 1930 disdonas 6%an divi
dendon.

Zamenhof-Instituto, Strato Sidas 8, 3. la, Barcelono
sendis cirkuleron pri sia laboro por esperanto kaj pac a

Kvitancoj.

Post la kvitancoj en „Vegetarano" XIV/1, la :kasisto
ricevis jenajn pagojn al informojn pri jenaj pagoj farita]
al la landaj sekretarioj (ciferoj sen mominuo en germa-
naj markoj):

Zschieschan 1.—, Schinidt 1.50, Varsovia librejo 2.50.
Berlina fibrejo 2.40, Alseika 10.—, I3laise, Jones, ĉiu ŝi
3/-, fratinoj Bartholomew ŝil. 10/-, ()smond ŝil. 4/-, Chris
taller, Denker, Kermann, Luckhardt,Menschick, Lebisc
Knopf, ĉiu 3.—, Lapine ffr. 20.—, Mai, Tarnow,
Gottgetreu, Kiene, ĉiu 6.—, Gaillard 3.28, Thordarson
3 25, Colijn bfr. 2().—, Littner skr. 5.—, K. Skeen sil. 5/-.
13arrot, Bodernea, Corral, Garcia, Kalvo, LApez, Moro
zolf, ĉiu arg. p. 2.—, Etzold 5.—, Pomona nfl. 5.—, A. v
Borrendam, Aalders, Arriens, Ortt, Koul, Haas, Boeke
de Vries, Naerebout, ĉiu nfl. 2.—, van Rees sfr. 7.
Yelland 4.—, Jubel skr. 5.—, Zin-Kiyo•hi 6.19, Cernes
Mitkov, Kadiev, Ĥristov, Savov, Mifiajlov, Vylĉev, Cer-
garski, Gogov, Gunev, Todorov, Atanasov, Bojilov, Je
kov, Petrov, Edrev, Vaĉev, Popov, Rajtan, Kovatev
Apostolov, Medarov, Simeonov, ĉiu (por 1930) bulg
L. 50.—, Donkersloot 5.—, Harder .3.—, Kull Ekr. 6.—.
Vimson, Hi. Dresen, He. Dresen, Nii, ĉiu Ekr. 3.—.
Steckel dol. 2.—, Fam. Fr8ding dol. Franzus dol.
1.—, Barta dol. 1.—.

Al ĉiuj pagintoj kaj repagintoj koran dankon! Mi pe-
tas, ke ĉiuj, kiuj ĝis nun ne pagis por la nuna jaro (1931)
tion faru tuj, por ke ni havu sanan financan bazon. M
ne povos plu sendi la bultenon al nepagintoj, escepte k
ili inotivigis sian nepagon kaj petas senpagan sendo
Bonvolu memori, ke vi •ne pagas la monon por la bul
teno, kvazaŭ ĝi estus varo liverata kontraŭ pago, se
por kunlabori finance en afero grava por la tuthomar
progreso. Neniu laboro por la bulteno estas pagata, k
multegaj ekzempleroj de ĝi estas sendataj senpage ĉiu
direkten, por propagandi niajn ideojn, unuflanke vege-
tarismon, aliflanke esperanton.

(Daŭrigo sur pago 20.
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22-a Bulteno.

Al ĉiuj vegetaranoj en la tuta mondo!

DUM la 7a Internacia Vegetara Kongreso en Stein-
zhiinatt, julion 1929, oni akceptis la inviton de German-
lin kaj decidis, okazigi la 8an kongreson en Germanujo.

estraro de la Internacia Vegetara Unio (IVU), dum
tansido en Berlino, en aŭgusto 1930, akceptis Ia Kono-
soft de la Hamburgaj amikoj kaj intencis okazigi la kon-
creson en Hamburgo. Intertempe, tamen, venis la feliĉa
solvo, ke la Fruktkultura Kolonio Eden en
Oranienburg-Eden apud Berlino deklaris sin preta gast-
sj la kongreson. Sed ankaŭ la Berlinaj kaj Hamburgaj
lamideartoj volas montri sian gastamon al la vegetaraj
tamcelanoi de la tuta mondo. "Tial ni sendas al ĉiuj en-
kaj eksterlandaj vegetaranoj koran saluton, invitantc

por la
Oka Internacia Vegetara Kongreso de la 13-a kis
Ia 17a de julio 1932a en Eden-Berlino-Hamburgo.

Eden estas koopera kolonia komunumo batita sur la
s-i•- kaj area reformo laŭ la ideoj de la vegetarismo,
kaj ankoraŭ nun tiuj ideoj dc la fondintoj estas alte re-
spektataj. Multaj el niaj amikoj sopiras al Eden, kaj ili
do volonte profitos de tiu ĉi okazo, por dediĉi sin al la
kongresaj laboroj, for de la grandurba bruado, kaj sam-
tempe ekkoni la kolonion Eden en kia interna kaj ĝia
ekstera vivo.

La oka tutmonda vegetara kongreso ne nur diskutos
organizajn demandojn, nek servos nur por la interkon-
atiko de vegetaranoj el ĉiuj regionoj de I' mondo. cii
devos signi la komencon de nova epoko en nia movado,
kaj ĝi turnos la okulojn de la tuta ;homaro al ni, la vege-
taranoj, kiuj kuraĝe agas kiel pioniroj por la rcnovigo
de la vivo en ĉiuj sferoj, inieiante novan vivformon
akordikantan kun la postuloj de la naturo. Eminentaj
evidantoj de nia afero jam promesis veni kaj kunlabwi.

Sameelantoj! Por ke ĉiuj bone komprenu la signifon
de la OKA INTERNACIA VEGETARA KONGRESO kaj
pnr ke ,ĝi fariĝu efika rnanifestado por nia komuna afero,
ni petas de vi oferpretan agadon kaj intensan kunlabo-
ron.

Leteroj estu adresataj al la Oficejo dc la Oka Inter-
nacia Vegetara Kongreso, s-ro Karl Bartes, Oranien-
burg-Eden apud Berlino, Germanujo. Monsendojn adresu
al la Edener Siedelungsbank G. tri. b. H. (Kolonia Bank!)
de Eden s. p. r.), Oranienburg-Eden, germana pogIĉeka
konto „Berlin 12 59", kun noto „por la 8a Internacia Ve-
getara Kongreso".

Berlino-Eden, en majo 1931a.

Carl Gumprecht, 13erlino-Pankow, SchmicItstr. 7,
prezidanto de I. V. U.

22nd Bulletin.

To all Vegetarians throughout the World!
During the Seventh International Vegetarian Con-

gress at Steinschiinau, july 1929, the invitation of Ger-
many for the 8th congress was acceptcd. The Board of
the International Vegetarian Union (IVU), when meeting
in August 1930 in Berlin, accepted the invitation of our
Hamburg fricnds and intended to bold the congress at
Hamburg. In the meantime, the question was solved in
a very favourablc way, as the Fruit-Cultivation Colony
Eden at Oranienburg-Eden near Berlin offered to enter-
tain the congress; however, both our Hamburg and
Berlin friends world also gladly welcome foreign vege-
tarian friends from all parts of the world as their guests.
We are therefore sending to all inland and foreign ve-
getarians our hearty greetings and invitations for the

Eighth International Vegetarian Congress, to be
held from Jttly 13th to 17th, 1932, at Eden -Berlin-
Hamburg..

Eden is a Cooperative Colonizing Cornmunity, based
upon the food, Iife and land reform advocated by the
vegetarianism, and still now these ideas of the founders
are being highly respected. Many of our friends Iong
for Eden and will be glad to avail themselves of this
opportunity to do congress work far from the crowded
city, and to get acquainted with the interior and exte-
rior Iife at the Eden Colony.

The Eighth International Vegetarian Congress is in-
tended, not only to discuss organization problems, nor
only to bring about personal acquaintances among the
vegetarians from all parts of the world; but it is expec-
ted to mark the beginning of a new epoch in our move-
ment, and it will eall the attention of the whole man-
kind to the vegetarians who do pioneer work for an ef-
ficient Iife reforrn, initiating on all realms of human ac-
tivity progressive work in accordance with Nature's
laws. Prominent leaders of our movement have pro-
mised to come and to cooperate with us.

Friends! In order to give the LIGHTH INTERNA-
TIONAL VEGETARIAN CONGRES3 its proper signifi-
eance and to make it a mighty rTl tnifestation for our
comnum cause, we ask your sell.sacrificing intensive
cooperation.

Letters are to be addressed to the Office of the 8th
International Vegetarian Congress, do Mr. Karl Bartes,
Oranienburg-Eden near Berlin. Germany. Money re-
mittances to be made to the Edener Siedelungsbank
G. m. b. H., Oranienburg-Eden near Berlin (German
post account „Berlin 12 59"), with the remark: „for the
8th International Vegetarian Congress".

Berlin-F,den, May 1931.
Carl Gtnprecht, 13erli1T-Pankow, Schmidtstr. 7,

President of the I. V. U.

;iuj samcelaj gazetoj bonvolu represi tiun ĉi alvokon 	 All food-reiorm and life-reform papers are requested

aŭ tradukon de ĝi. 	 to reprint this appeal or a translation of it.
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A tous les vUetariens du monde entier!
Notre Huitime Congres International Vegetarien

nura lieu du 13 jusqu'au 17 juillet 1932 a la Colonie Eden
zst Oranienbourg-Eden •rs Berlin, avec des j nirnes

g&ariennes a Berlin et Hambourg. Nous comptons
sur la collaboration de tous Ies vegetariens du monde
entier pour le succês de ce congrb.

A todos los vegetarianos del mondo!
Nuestro Octavo Congreso Internacional Vegetariall

se celebrarlt en la colonia Eden, Oranienburg-Ed(
cerca de Berlin, en Berlin y en Hamburgo. Esperatth
que todos los vegetarianos del mundo colaboraHn
el buen beito de este congreso.

Bilanco de la INTERNACIA VEGETARA UNIO
Por la periodo 15. 7. 1929 - 30, 5. 31,

prezentita de kia Trezoristo Oluf Egerod.

(Sumoj en danaj kronoj, lasta bilanco publikigita en
„Vegetarano" X11/2 de aprilo 1929a.)

En kaso ĉe Nolthenius kaj Egerod  15. 7. gij .

Bulgarujo 1927/1929
Danujo 1929/1930
Germanujo 1930	 •	 • 	•
Vegetara Ligo Esperantista 1928/30 	 .
Order of Danielites. Londono, 1929/31 . 	 .
Vegetara Ciklista Klubo, Londono, 1928/30
Londona Vegetara Societo 1929 . .
Esperanta Vegetara Societo, Londono, 19. 28/..30
Vegetara Societo, Manchester. 1928/30
Finlando 1930 	. 	 .

Francujo 1927/1929 	.	. 	.	 .
Trait d'Union, Francujo, 1929/.30 .
Nederlando 1929/1930 	.
Norvegujo 1930 . 	.
Allstrujo 1929
Svedujo 1929/30 . 	.	 . 	.	.	 .

Spiritista Societo Cefia Silezio 1927/29
Hungarujo 1929/31 	.	 . 	 .
Zurifio (Svisujo) 1929/31 . 	 .
Varsovio 1929/31 	.	 . 	. 	.
persona kotizo Furmanik, Polujo
persona kotizo Hŭlsen, Berlino .
persona kotizo S-ino NOlthenius .	 .
persona kotizo D-ro 1?gler, Norvegujo
interezoj

. 1033.64
▪ 16.15
• 27.45
▪ 0.63
• 12.62
• 18.10
• 24.76
▪ 95.09

6.81
▪ 94.76
• 9.21
▪ 35.28
▪ 10.40
. 109.47

5.00
5.29

20.00
• 27.30
▪ 13.68
▪ 14.31

13.-
2.10
8.89
3.81

22.50
18.60

Elspezoj:

Kongreso Steinschtinau 1929 	. 	.	 775.51
kunsido de la komitato I3erlino 1929

	 166.8.3
Vegetarano 7 N-roj majo 1929 ĝis

marto 1931 	. 	. 	. 	 .
	 275.65

Vojaĝo Feix al Li•sio 1931 	.	 21.47
stampilo „I. V. U., Trezoristo"

	 2.48
afrankspezoj de la kasisto 	.	 46.26

sumo de la elspezoj .	 . 1288

resto. enhavo de la kaso 	.  Dkr. 360

Fondaĵo „Saxon - .

Saldo laŭ „Vegetarano - X11/2 ni]. 48.17
Donaco Saxon 1929/1930 	•

Enhavo de la fondus.) 30.5.1931 .

Kopenhago-Bffinshijj, la 30-an de majo 1931.

La Trezoristo de la internacia Vegetara Uni

()lui Egerod.Sumo de enspezoi kaj .kapitalo . 	 . 1648.85

1)kr.
Dkr. 2

. 	Dkr. 27

(Daŭrigo de palo 18.)

Se vi pagus por la bulteno, vi ne ricevus sufiĉan va-
loron por via mono, kaj tamen la eldonejo ne ricevus
sufiĉan pagon por sia liverajo. Sed vi pagas por la ideo.
kaj ĉiu batalanto sur la kampo de la ideoj bone scias.
ke sur tiu kampo oni ne povas demandi: kiom mi rice-
vas kontraŭ mia mono, sed male: kiom mi povas doni.
por helpi en la komuna entrepreno.

Malgrah ĉio dirita, mi •lopodos, por fari la bultenon
laŭeb1e plej valora, kaj por tio mi petas vian ktinhelpon.
ne nur per mono, sed ankaŭ per informoj kaj artikoloj.

Dankon al ĉiuj helpintoj kaj speciale al kelkaj landaj
sekretarioj eksterordinare helpemaj!

Oscar Bŭnemann, kasisto.

Vizitu, se eble, nian ĉlujarau feston de Homan' Frateco
laŭ Zamenhola spirito. Veturu al K r a k o v o.

„Fariĝu vegetaranoj kaj restu junaj", estis la kon
kiun George Bernard Sbaw donis al la jurnalistoj, k
li, la 24.3.31, alvenis en Mem). Kiam li estis demand
kiel li kapablis konservi tian junecon, Shaw respoii
„Faru tiun demandon al la vegetajoj, kiuj enhava
sekreton de langa vivo". Al siaj aŭskultantoj li kon
fariĝi vegetaranoj.

(I.ah la ĉhitaga gazeto Manchester Guardia

Vi jus tagmankis; sed kiom ajn oni penadis, por
la buĉeion en Ia distanco de multaj inejloj, vi partopr
en la kulpo. Emers

El la „Notlibro de Revoluciulo".
La raciema persono adaptas sin al Ia mondo; la

raciemulo obstine provas adapti Ia mondon al si.
ĉiu progreso dependas de la neraciemaj personoj.

George Bernard Shaw („Homo kaj Superhomo
PRIMO, HeR0.00 Plt IMPLIRANTO,
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